
Nyomozó, kémlelő, 
atléta 
A száz éve született Mészöly Miklósról 

Mészöly Miklós neve és életműve mára mintegy átváltozott egy bi-
zonyosfajta irodalmiság megtestesítőjévé, sőt emblémájává, legalább-
is egyes mérvadó körökben. A Mészöly-féle „közérzeti” irodalmiság 
ugyanakkor több mint irodalom, amennyiben megnyilvánul benne az 
irodalmi cselekedet és tény egzisztenciális többlete. Eredendő párhu-
zama az íróra jellemző, szabadságelvű „magatartásmodellel”, azzal te-
hát, amire a pályatárs Ottlik a „létezés-szakma” kifejezéssel utalt, és 
amiről ezt olvashatjuk a pálya végén rögzített beszélgetéskönyvben: 
„általában eléggé objektíven le tudtam mérni, hogy a felém fordulás-
ban mekkora része van az általam produkált irodalmi teljesítménynek, 
s mekkora annak a magatartásmodellnek, amelyet a [kisebb-nagyobb ki-
egyezésekre hajlamosító Kádár-korszakban működő] társadalmi be-
rendezkedéssel szemben az élet és a művészet függetlensége mellett 
tanúsítok” (kiemelések: BS). A tárgyában, látásformájában és létezés-
módjában egyaránt független irodalmiság alapja pedig nem volna más, 
mint Mészöly testi, lelki és szellemi alkata, amely férfias, de nem pá-
váskodó, hanem inkább önvizsgáló — és ez élesen kiviláglik például 
az elemzett önképre vonatkozó alábbi megállapításból: „Én ezzel az 
önértékelési minimummal történek meg, ami persze nem azt jelenti, 
hogy szüntelenül semminek tartom magam.” Vagy nézzük ugyanezt 
a belátást a prózaíró metaforikusnak tűnő, ámde valójában a fogalmi 
pontosítás igényességéről árulkodó ars poétikája felől: „inkább nyo-
mozónak nevezem magam, mintsem írónak” (Párbeszédkísérlet). 

Az önmagát „nyomozónak” valló — és például a Fakó foszlányok nagy 
esők évadján című elbeszélése (1983) főalakját „kémlelőként” ábrázo-
ló — Mészölyt alkatilag meghatározza egyfelől a kíváncsiság, a tár-
gyilagosság, a szikárság, a pontosság, vagyis a tények, a valóság le-
 író tisztelete (nem véletlenül adta Thomka Beáta A szikárság esztétikája 
címet 1991-es születésnapi köszöntő írásának, amely azután nyitófe-
jezete lett az 1995-ben megjelent Mészöly-monográfiájának): „Nyo-
mozó vagyok. Detektív. Egy jó detektívnek nincs a bűncselekmény-
ről magánvéleménye, számára mindenek fölött áll a tények tisztelete.” 
Másfelől viszont a „nyomozó” nem mond le a „tényeket” pontosan meg-
határozó „mögöttes jelentések felismeréséről” sem — már egészen kis-
kamaszkori eszméléseinek időszakától kezdve: „egy napon hirtelen 
rájöttem, hogy minden egyes tárgynak, minden egyes ábrázolatnak 
mögöttes értelme van. (…) Kezdetektől fogva a nyersanyag belső tér-
képe érdekelt” (Párbeszédkísérlet). A pontosságelvű „nyomozati” eljárást 
tehát az egyes — egyedi adottságokkal és igényekkel, továbbá saját 
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előtörténettel rendelkező — személy indítja és irányítja (aki ugyan-
olyan egyedül van a létezésben, a létezés minden lényeges területén, 
mint Az atléta halála című regény magányos futás közben, mondhat-
ni futásmagányban meghaló Őze Bálintja): „Mert alkatomat tekintve: 
mindenben, az étkezésen át a sportig, mindenben az egyénit tartottam 
elfogadhatóbbnak. (…) Számomra a kívül maradás pozíciója bizto-
sította lélektanilag az optimális tettenérés állapotát és létrehozható-
ságát, az eredményt magát.” Ugyanakkor a „nyomozáshoz”, a „tetten -
éréshez” elengedhetetlen lesz a személy önismereti tudatán, tudatos 
önmagaságán kívüli vagy túli „másságokra” fogékony személytelenség 
nézőpontja — mint „önmaga-kezelés technika”, mint „létezési beideg -
ződés”: „nálam a másság problémája alkati, mondhatni genetikus. 
A személyességnek és a személyesnek túlságosan első jelzőrend szerbeli 
kivetítése vagy kimondása nem igazán a kenyerem” (Párbeszédkísérlet). 

Az író személyes világának „másságra” nyíló tágasságát jelölik az 
életrajzi tapasztalatokat keretező földrajzi-kulturális helyek és távol-
ságok — a szülőváros Szekszárdtól a megkerülhetetlen Budapesten át 
a hetvenes-nyolcvanas években már-már szubkulturális zarándok-
helynek számító Kisorosziig (a Duna folyása mentén visszafelé haladva), 
továbbá az általa Pannóniának nevezett tájegységben összpontosuló 
Közép-Európától a hagyományos útirajz műfajváltozatában ábrázolt 
Erdély hétköznapi-társadalmi valóságán át a gondolati-művészeti 
tájékozódási pontként mindvégig látókörben tartott Nyugat-Európá-
ig, Párizsig (amelynek sajátos délvidéki előszobájaként működött a 
hetvenes-nyolcvanas években Újvidéken az Új Symposion folyóirat). Az 
írói alkatával egylényegű „illegális közérzetét” megalapozó és felerősítő 
életrajzi körülmények (homályos gyökerű felmenők, vegyes családi val-
lásosság, vidéki-polgári neveltetés, kisvárosi rítusok, jogi tanulmányok, 
sokrétű kulturális hatások, háborús tapasztalatok, szórványos utazá-
sok, külső kényszerek…) miatt is nagyon sokfelé tájékozódó Mészöly 
világlátásának nyitottságát jellemzi a többirányú kötődés, valamint en-
nek egyenes következményeként a hívó- vagy szitokszavakban, ata-
visztikus szópárokban (például a népi–urbánus ellentét makacs térsé-
gi nyelvjátékában) rögzült kulturális ideológiák és csoporttudatok 
vonatkozásában értett sehol-sem-levés: „Az újholdasok szemében ab-
szolút megbízhatatlan voltam kisvárosiságom és a népi oldal iránti ér-
dek lődésem miatt, a népiek pedig urbánus reflexeimet és vonzódásaimat 
voltak képtelenek megbocsátani. Úgyhogy én állandóan a két kispad 
közti levegőtérben lebegtem” (Párbeszédkísérlet). Mindezek fényében 
Mészöly magától értetődő határozottsággal kapcsolja ki a többnyire 
— a legtöbbek által — megszokott és működtetett valóságleíró és kul-
túraértelmező „ráfogásokat”, legyenek azok akár antropológiai (a hu-
manista emberkép mint kikezdhetetlen alap), akár erkölcsi (a hétköz-
napok moralizmusa mint korlátozó előírás), akár nemzeti (az önazonos 
magyarság mint zárt világrend), akár bármilyen eredetűek és jellegű-
ek. Következésképpen irodalmi látóköre is szélesen kiterjed — a kora 
újkori emlékiratíróktól (lásd az általa szorgalmazott Magyar Tallózó so-
rozattervét, amely azonban villámgyorsan ellehetetlenült a nyolcva-
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nas évek kultúrpolitikájában) a legfiatalabb kortársakig (akikről azért 
többnyire távolságtartó elismeréssel nyilatkozik), nemkülönben a 
magvas filozófiai értekezésektől (az egzisztencializmus-előfutár Pas-
caltól az analitikusan etikus Wittgensteinig, és tovább) a száraz szó-
tárcikkelyekig (például a Pallas Lexikon tételes szánkóleírásáig, amely 
azután, tudhatjuk a Párbeszédkísérletből, szépirodalmilag szervesül a Le-
siklás című, 1976-os elbeszélés egyik bekezdésébe). 

A Mészöly-próza egzisztenciális és közép-európai összefüggések-
ben egyképp „illegális közérzetének” képi megfelelője: A világosság ro-
mantikájában kifejtett „fényre ítéltség” érzéki tapasztalata, amely 
megjelenik már az 1942-es Camus-regénnyel, Az idegennel egyazon év-
ben keletkezett Koldustáncban, vagy később a Saulusban (sőt, még az 
1968-as regény egyes elemeit és szövegrészleteit felhasználó, ráadásul 
Mészöllyel rokonérzületű Nádas Péter 1977-es művében, az Egy csa-
ládregény végében is). Az érzékelés pontosságával kiélesített „közérzeti” 
ajánlat pedig leginkább három írói síkon formálódik: (1) a különböző 
irodalmi hagyományokhoz, hagyományrétegekhez kialakított vi-
szonyban; (2) a változatos műfaji-szerkezeti megoldások ban; valamint 
(3) a fokozott közegtudatosságról árulkodó nyelvi döntéshelyzetekben. 

Mészöly választott hagyományai közé tartoznak természetesen a 
fia talon elsajátított klasszikus és klasszikus modern olvasmányok, ha 
nem is a követés, hanem az érvényesen újra már nem megteremthető 
teljesség iránti elismerés jegyében — és ezt a részlegességtapasztalatot 
ismerte fel a tizenkilencedik századvég számára nagyon fontos irodalmi 
„ködlovagjainál” is: „kezdettől fogva a freskókészítés mesterségét cso-
dáltam a Mikszáthokban, Jókaikban, Móriczokban, Krúdykban, mi több, 
töredékes, mélyvízi világukban a Csáthoknál, Cholnokyknál is ott lap-
pang az erre való hajlam. (…) azért volt a kezdeteknél az a mérhetet-
len nyitottságom a tizenkilencedik század és a korábbi századok nagy 
freskói iránt, a La Divina Commediától Tolsztojig és Sten dhalig” (Párbe-
szédkísérlet). A klasszikus modern epika „teljes gazdagságának” szol-
gai leképezését eleve elutasító Mészöly logikusan fordul a Camus-féle 
egzisztencialista epika, a Beckett-féle abszurd és a francia új regény „re-
dukcionista” ajánlatai felé. Vagy akár — fordított történeti rendben, jócs-
kán túltekintve még a „Csáthokon, Cholnokykon” is — az irodalmi mo-
dernséget megelőző magyar irodalmi régiséghez, például az erdélyi 
emlékiratírókhoz, azok ábrázolási és nyelvi „keménységéhez”: „ezek 
az erdélyi naplóírók olyan bennfentességgel és tömörséggel tudták le-
írni közvetlen életkörülményeiket, amitől nekem állandó hasonlítgat-
nékom támadt. (…) Már akkor úgy éreztem, Szekszárdhoz így kell, és 
majdnem ezen a nyelven kell hozzászólnom, nem azon a licsipocsi ma-
gyar mesélő hangon, amelyik elúszik a pontatlanul használt szavak, 
a kötőszavak meg a negédes vagy utálkozó jelzők árjában. Nem abból a 
hebrencs nyelvi világból kell először megszólalnom, amelyben minden 
lucskosítva van, és cukrosan ragad, mint a sárgabarack. Vagy a fos. Sem-
mi keménység” (Párbeszédkísérlet). Az ön- és világismereti „keménység” 
igényének értelmében tűnik nagyon fontosnak, hogy az egyidejű vagy 
történelmi „másságokra” kihegyezett Mészöly irodalmi nyitottsága bő-
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ven kiterjed a hagyományos elbeszélő széppróza övezetén túlra is: a fi-
lozófiai, a vallási, a természettudományos, a történelemtudományi, a 
néprajzi, a szociológiai és más társadalomtudományi nyelvjátékok vi-
lágába is. Ámde határozottan ellenáll az általa pontosan érzékelt és csak 
módjával értékelt posztmodern irodalom „hebrencs nyelvi világának”, 
vagyis annak az eklektikus jelenségcsoportnak, amelyet felületesebb fe-
lülnézetből — az „új próza” jelszavát hangoztatva — időnként kap-
csolatba hoznak Mészöly szikár ábrázolás-művészetével, leginkább az 
1976-os Filmhez vezető elbeszélés-kritikai következetességgel. Úgy is 
mondhatnánk, hogy kései prózájában, tehát miután fokozatokban ki-
merítette a modernizmus regénylehetőségeit, az eklektikus posztmo-
dern „hebrencs” öntükröző nyelvi valutája helyett (de nem ellenében) 
választja a pannonelbeszélések áltörténelmi mágikus realizmusát; és ke-
rül így közel hozzá például — a „Mészöly Miklós időskori prózájáról” 
értekező Grendel Lajos szerint is — Jókai, Krúdy és Márquez világa. 

A „közérzeti” gyökerezettségű műfaji-szerkezeti döntések vezetik Mé-
szölyt a próza és az epika szavakkal jelölt, vagyis a nyelvhasználat(i ne-
hézségek) és a történetmondás(ra irányuló vágy) egymást metsző kér-
désköreivel meghatározott, a „másság” felforgató tapasztalatát 
érvényesen megszólaltatni képes szövegtérbe, amelynek nagyigényű 
leírását kapjuk a Warhol kamerája — a tettenérés tanulságai című, 1969-es 
műhelyesszé sűrített szerkezetű fordulataiban: a „metafizikai kivetí-
tések kikapcsolása”; az „egyszerűsítő elhagyások, ráfogások” elhá-
rítása; „semlegesített idődimenzió”; az „elemek egyenrangúságának 
gondolata”; a „rendezett káosz komor víziója”; a „létezés-közérzet 
álomszerű egyidejűsége”; „magasabb rendű rend”… Ennek a követ-
kezetes programnak lesz pontos fokozatokban kibomló következmé-
nye — egyfelől a „freskószerű” nagyforma elutasítása (lásd például a 
távolságot a Freskó című regényt is jegyző Szabó Magda spekulatív nagy-
szerkezeteitől), másfelől a töredékesség poétikájának kidolgozása 
(lásd például a rokonságot Ottlik Budájának és Mészöly Pannóniájá-
nak mozaikszerűen felépített világai között): „lelki alkatomhoz, pszi-
chémhez a monumentálisnál közelebbi a fragmentális [nem véletlenül 
vonzódik Mészöly a nagyepikai főcsapáson kívüli századfordulós no-
vellisták, Csáth és a Cholnoky-testvérek »töredékes, mélyvízi világá-
hoz«]. Ez az alapérzésem, alapszemléletem természetesen mélysége-
sen nem keresztény. Nem az abszolútumra épít, hanem az abszolútnak 
egy természetes szétszóródottságára — amit mindmáig csodálok a gö-
rögökben. (…) nem dőltem be a magyar és az európai [Mészölynek kor-
társ] irodalom által oly erősen szuggerált freskó- vagy panorámaké-
szítésnek. Ötven alkotói esztendő alatt valahogy mindig ellenálltam 
a kihívásnak” (Párbeszédkísérlet). Azonban nem „áll ellen” a hagyomá -
nyosabb epikai szerkezetekkel kísérletező, a bejáratott ábrázolási-
 elbeszélési sémákat lépésről lépésre felszámoló regények (1956: Ma-
gasiskola; 1966: Az atléta halála; 1968: Saulus; 1970: Pontos történetek, 
útközben; 1976: Film) utáni időszak Mészölye azoknak a nagyepikai ter-
veknek (a műhelynaplókban leggyakrabban emlegetett munkacím, 
egyúttal az egyik 1973-as novella címe: Anno), amelyeknek viszont szí-
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vósan „ellenáll” a megmunkálandó epikai anyag: az ideologikusan-
célelvűen „egyszerűsítő elhagyásoktól, ráfogásoktól” megtisztított, a 
mellérendelésesen kapcsolódó „elemek egyenrangúságának” jegyében 
újrarendezett terepen megmutatkozó „káosz” tapasztalata. És ez a fe-
szültség csakis olyan szokatlan megvalósulásokhoz vezethetett, mint 
a nagyszabású Volt egyszer egy Közép-Európa (1989), a külső kényszer 
szülte Hamisregény (1995) és az értelmezőit megosztó Családáradás (1995). 
A „káosz” megformálásának, sőt megjelenítésének saját írói alkatára 
méretezett nehézségeivel birkózott egyébként a Mészöly-tanítvány Ná-
das is az Emlékiratok könyve megírását követő időszakban. 

És nem véletlen, hogy éppen a „káosz” műfaji kihívásainak szintúgy 
elkötelezett fiatalabb írótárs említi többször is Mészöly nyelvhasznála-
ta kapcsán a látásmódbeli „redukcionizmus” prózapoétikai párhuza-
mát, a fölösleges szavak „kigyomlálásának” szenvedélyét — például 
a nyolcvanadik születésnapra írt köszöntőesszé anekdotikus-analitikus 
visszaemlékezésében: „Egyszer megjött Budapestről, mindent fölfalt, 
amit a konyhámban talált, aludt tizennégy órát, majd három napon át 
hallgattam írógépének megszakítatlan kopogását. (…) Máskor napokra 
elnémult a gépe, egyetlen moccanását nem lehetett áthallani. A ritkás 
lombok között baljós csend. Felettünk a fenyvesben darazsak dolgoz-
tak a gyantát gyöngyöző törzseken. Konokul gyomlált. Eltávolítom a 
szövegből a fölösleget. Ha átmentem megnézni, nem halt-e még éhen, 
olyan kéziratot láthattam az asztalán, amelyen több volt a húzás, mint 
a szó. Addig húzza, míg a papír a fölösleges szavaktól átlyukad.” Nincs 
mit csodálkoznunk hát az idős Mészöly neoavantgárddal és poszt-
modernnel kapcsolatos fenntartásainak eufemisztikusan éppenhogy nem 
„kigyomlált”, ámde éppen így pontos retorikáján: „Nem a neoavant-
gárd onániái, nem is a posztmodem grammatika csavarásai és ficamí-
tásai, meg a nyelvi játékok idiotizmusig fokozható önimádatai, vagyis 
nem holmi nyelvi modernizálások érdekelnek, hanem egyes-egyedül 
az, hogy a nyelv mint hitelesítő elem és nagyhatalom egyetlen moz-
zanatával se dudvásíthassa el fölérzéseimet” (Párbeszédkísérlet). 

Az irodalmi hagyománykötődésekben, a műfaji-szerkezeti lehető-
ségekben és a nyelvi helyzetekben megnyilvánuló „másság” felforgató 
kihívásaira válaszolni igyekvő irodalmiság persze maga is folyton va-
lamiféle „mássággá” változik, tudniillik az önmagán, önnön műkö-
désmódján belül — várhatóan váratlan elmozdulásokban, elcsúszá-
sokban, elfordulásokban, átbillenésekben, felfeslésekben, repedésekben, 
vetemedésekben és kívül-kerülésekben — „tetten érhető” másikká. Mi-
nek következtében jellegzetesen eltérő pályaszakaszok és epikai vál-
tozatok követik egymást a negyvenes évek elejétől a kilencvenes évek 
közepéig kibontakozó életműben. A Mészöly-pálya kulcsszava: az „ala-
kulások” (amely joggal került az 1975-ös válogatáskötet borítójára); 
kulcsmotívuma: az utazás (gondoljunk például a pályanyitó Koldus-
tánc keretjeleneteire, vagy az 1953-as Képek egy utazás történetéből és az 
1986-os Bolond utazás című elbeszélésekre); (egyik lehetséges) kulcscíme 
pedig: Pontos történetek, útközben. A távlatosan elbizonytalanító „más-
ságra” nyitott, sőt egyenesen ebben a „másságban” létező pálya moz-
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gását nem más ritmizálja, mint a többrétegű egzisztenciális háttérta-
pasztalat: Mészöly „közérzeti” kiszolgáltatottsága a létnek, a nyelvnek, 
az irodalmi formának. Aminek epikai következményét foglalja össze 
a rendszerváltozás évében megjelent Volt egyszer egy Közép-Európa em-
lékezetesen kifejtett alcíme: Változatok a szép reménytelenségre. 

És vajon melyik „változat” foglalná magában az igazi Mészölyt? Az 
ötvenes-hatvanas években keletkezett, hagyományosabb felépítettsé-
gű, nem ritkán példázatos szándékú novelláké és regényeké? A het-
venes évek elején írt Alakulásokhoz fogható, analitikus és „redukcionista” 
szövegeké? Az 1969-es Warhol-esszében kifejtett „új típusú esztétikum” 
jegyében fogant prózáé? A „rendezett káosz komor vízióját” megva-
lósító s így „magasabb rendű rendként” ható nem-epikáé? Jobban mond-
va önkioltás-epikáé? A szerzője és értelmezői szerint is szükségsze-
rű végpontnak vagy akár lehetséges új kiindulópontnak tekinthető 
Filmé? Vagy inkább a valóságábrázoló történetmondáshoz, annak 
anekdotikus formáihoz ironikusan visszatérő, a megnyugtatóan nem 
rendszerezhető időtapasztalatot a térbe, a poétikai téridőbe átfordí-
tó, mozaikos szerkezetű, mitikus-történelmi vagy mágikus-családi pan-
nonelbeszéléseké? Netán a „pannon töredékek” kisformáiból ösz-
szeállítható — 1995-ös könyve franciából (Variations désenchantées. 
Pseudo- roman, 1994) tükörfordított kényszercímét idézve — „hamis-
regényeké”? A végül meg nem valósított pannonregény-terveké? A za-
varba ejtő formában mégiscsak megvalósított Családáradásé?… Vagy 
lehet, hogy nincs is igazi Mészöly? Talán éppen ez a nincs volna az iga-
zi Mészöly? De vajon van-e, lehet-e a nincsen belüli „szép reményte-
lenségre” hangszerelt „változatoknak” valamilyen állandó — „közér-
zeti” és/vagy poétikai — eleme?… 

Jómagam inkább a kérdezés áthangolását szorgalmaznám. Merthogy 
az igazi Mészölyre vonatkozó kérdést felváltó igazi kérdés nem úgy szól-
na, hogy: mi a Mészöly-állandó? Hanem inkább úgy, hogy: mi a Mészöly-
helyzet? Bővebben: mi volna az eleve „alakulásoknak” kiszolgáltatott 
Mészöly-féle irodalmiság — történeti létmódjából következő — állá-
sa, érvényessége (és nem pusztán népszerűségi foka), azaz tovább élése 
a napi (irodalompolitikai, könyvpiaci és olvasásszociológiai) árfolya-
moktól (jó esetben) független befogadás- és hatástörténet éppen adott 
szakaszában? Általánosabban: mik volnának a Mészöly-próza saját kora 
és a Mészöly-próza utókora irodalmainak, irodalmi látásmódjainak, 
alkotói és befogadói gyakorlatainak kapcsolódásai, kimutatható ha-
sonlóságai, értelmezendő különbségei? Így tehát a Fejtő Ferenc, Ignotus 
Pál és József Attila által szerkesztett Szép Szó 1937-es, Mi a magyar most? 
című számának mintájára — egyúttal a Szekfű Gyula összeállításában 
két évvel később megjelent Mi a magyar? kérdésalakzatának távlatos 
zsákutcáját elkerülve — talán ezt a tömörített kérdést kellene felten-
nünk a 2020-as évek legelején: mi a Mészöly-helyzet most? A közelmúlt 
és a történő jelen Mészöly-szempontú, egyáltalán irodalom-szempontú 
kapcsolódásainak milyenségét, alapérzületét — ó jaj, hogy eltűnt min-
den! — több szó is jelölheti: a nosztalgia, a szomorúság vagy a remény. És 
persze a munka. Meg az öröm.
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